
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

september 2018 
 
Kalender september 2018 

di 11 sep  1  excursie naar de kinderboerderij 
vr 14 sep  1 t/m 4  vrije dag 

zo 23 sep  OC  Buitendag 
wo 3 okt   1 t/m 8  start kinderboekenweek 
do 18 okt  1 t/m 3  tekenwedstrijd i.h.k.v. de kinderboekenweek 
do 18 okt  4 t/m 8  voorleeswedstrijd i.h.k.v. de kinderboekenweek 
ma 22 t/m vr 26 okt 1 t/m 8  herfstvakantie  
 
Nieuw schooljaar 

Het schooljaar 2018-2019 is van start gegaan. Op school hebben we een conciërge kunnen verwelkomen, 
mevrouw C.W. Pouwe. Mevrouw Pouwe is elke dag op school, behalve de woensdagen.  
Dit schooljaar worden er nieuwe methodieken voor Engels (Stepping Stones) en aardrijkskunde (Wijzer 
aardrijkskunde) ingevoerd. Verleden jaar hebben commissies, bestaande uit leraren van RSV-Noord en 
RSV-Zuid, de invoering voorbereid. Engels krijgt met de nieuwe methodiek een uitgebreidere plaats in de 
roosters van de groepen 1 tot en met 8. Bij de nieuwe methode aardrijkskunde is een aanvullend 
programma voor topografie aangeschaft.  
Dit schooljaar oriënteren de leraren zich op vervanging van methodieken voor aanvankelijk lezen, 
voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. Ook wordt gezocht naar een nieuwe methode voor 
vaderlandse geschiedenis.  
Het schooljaar zal ook in het teken komen te staan van het ontwikkelen van het Schoolplan 2019-2023. Als 
input voor het nieuwe schoolplan zal onder meer een (vierjaarlijkse) oudertevredenheidsenquête gelden. 
Evenals in 2014 vragen we de ouders van de leerlingen in het najaar deze enquête in te vullen. Hoewel 
´tevredenheid´ niet geldt als doel op zichzelf, kunnen de resultaten van de enquête wel van invloed zijn op 
of meegenomen worden in het te voeren beleid.  
 
Zwangerschapsverlof 

Zoals u weet is de lerares van groep 5, mevrouw S. de Kok-Hollanders, met zwangerschapsverlof. Dit verlof 
duurt tot januari 2019. In deze periode wordt de klas geleid door mevrouw M. de Kwaadsteniet (maandag, 
dinsdag en woensdag) en mevrouw S.E. Khan (donderdag en vrijdag). 
 
Buitendag  

De oudercommissie organiseert ook dit jaar weer de traditionele Buitendag voor leerlingen, hun ouders, hun 
grootouders, en leraren (zondag 23 september aanstaande). Dit jaar is de bestemming dicht bij huis, 
namelijk Recreatieboerderij De Kleine duiker. Er kan verwezen worden naar het bijgevoegde formulier, 
waarop meer informatie staat en waarop kan worden aangegeven of uw kind en u deelnemen.  
 
Korte berichten 

 Toekomstige leerlingen, die al een broer of zus op school hebben, en in 2017 of eerder zijn geboren, 
moeten nu reeds worden aangemeld. Formulieren zijn te verkrijgen bij mevrouw Y.C.A. Hermans. 

 Het is altijd leuk als leerlingen trakteren als ze jarig zijn. Ziet u erop toe dat de traktatie niet te overdadig 
en niet te zoet is? De kinderen stellen een gezonde traktatie ook op prijs.  

 Kinderen die onder schooltijd naar bijvoorbeeld een arts moeten, worden in de regel door de ouders 
van school opgehaald. Van de leraren krijgen de leerlingen geen toestemming om tussen 8.45 uur en 
15.00 uur op eigen gelegenheid de school te verlaten.  

 De leraren, ook die van de groepen 1 en 2, willen stipt om 8.45 uur beginnen met de lessen. Een 
vriendelijk, doch dringend verzoek daarmee rekening te houden bij het naar school brengen van uw 
kinderen. Overigens is het voor de leraar moeilijk met de les te beginnen als een aantal ouders zich na 
8.45 uur nog in de klas bevindt. Om te voorkomen dat elke dag lestijd verloren gaat, doet u er goed 
aan, na het brengen van uw kind, de school voor 8.45 uur te verlaten. Let u er ook op dat uw kind om 
15.00 uur wordt opgehaald? 

 Gymkleding, grijze sweaters en gymtassen zijn op school verkrijgbaar bij de conciërge. 
 

Neemt u ook eens een kijkje op de weblocatie van de Rotterdamse Schoolvereniging 
 

www.rsv.nl. 

 

http://www.rsv.nl/

